
Yttrande angående – Utseende av ledamöter till 
Göteborgs Stads trygghetsråd - komplettering 
 
Yttrandet 
 
Socialdemokraterna har vid flera tillfällen lyft kritik mot processen kring trygghetsrådets tillblivande 
och sammansättning. Att utesluta stadens två största partier ur denna församling missgynnar det 
sammanhållna trygghetsarbetet och minskar kraften i stadens röst gentemot externa parter. Eftersom 
de sju partiernas smala majoritet har valt denna beklagliga hantering väljer vi att avstå från att delta i 
beslutet om utseende av ledamöter.  

Kommunstyrelsen   
  
  

Yttrande  
2021-01-12 
 

Socialdemokraterna 
  



 

Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, tjänsteutlåtande 1 (3) 
  

   

Utseende av ledamöter till Göteborgs Stads 
trygghetsråd - komplettering 
Förslag till beslut 
I kommunstyrelsen: 

Ledamöter till Göteborgs Stads trygghetsråd utses för tiden till och med 2022-12-31, i 
enlighet med stadsledningskontorets förslag. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige gav i 2020 års budget kommunstyrelsen i uppdrag att inrätta ett 
trygghetsråd för att stärka det politiska ansvaret i de trygghetsfrämjande och 
brottsförebyggande frågorna på strategisk nivå. Kommunfullmäktige beslutade 
2020-05-14, § 24, om reglemente och inriktning för rådet och 2020-09-10, § 17, 
beslutades att rådet ska bestå av 14 ledamöter, samt två ersättare som utses av presidiet. 
Ärendet är en komplettering till beslut i kommunstyrelsen 2020-09-30, § 805, om 
ledamöter till Göteborgs Stads trygghetsråd. Vid behandlingen av ärendet var processen 
för två av civilsamhällets representanter ännu inte slutförd.  

Enligt reglementet för Göteborgs Stads trygghetsråd så är det de deltagande 
organisationerna som nominerar ledamöter till stadsledningskontoret för beredning inför 
kommunstyrelsebeslut. Stadsledningskontoret har fört en dialog med civilsamhällets 
organisationer i enlighet med överenskommelsen, för att på så sätt finna representation 
från organisationer som arbetar med medlemsvårdande intressen och som företräder 
organisationer med fokus på kvinnors och tjejers utsatthet.   

Bedömning ur ekonomisk dimension 
Det förslag som lämnas avseende ledamöter i Göteborgs Stads trygghetsråd bedöms 
kunna hanteras inom stadsledningskontorets budget. Deltagande i rådet bedöms rymmas 
inom ordinarie uppdrag för majoriteten av ledamöterna. Civilsamhällets representanter 
kan eventuellt erhålla arvode för att möjliggöra deltagande i rådet. 

Bedömning ur ekologisk dimension 
Stadsledningskontoret inte har funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna 
dimension. 

Bedömning ur social dimension 
Känslan av trygghet och risken att utsättas för brott skiljer sig mellan olika grupper i 
samhället. Göteborgs Stads trygghetsråd syftar till att stärka det politiska ansvaret i de 
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trygghetsfrämjande och brottsförebyggande frågorna, vilket bör ge förutsättningar för att 
analysera olika gruppers utsatthet, med målet att uppnå ökad trygghet för alla i staden. 

Majoriteten av den statistik som finns om upplevd trygghet och utsatthet för brott går att 
få uppdelad på kön. Såväl nationella som lokala trygghetsundersökningar visar att 
kvinnor i större utsträckning upplever otrygghet. Känslan av otrygghet begränsar deras 
möjligheter att vistas i det offentliga rummet och skapar en ojämlik tillgång till Göteborg. 
I förslaget till representation ingår en plats där kvinnors och tjejers trygghet och 
brottsutsatthet belyses.  

Bilagor 
1. Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2020-05-14, § 24 

2. Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2020-09-10, § 17 

3.  Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2020-09-30, § 805 
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Ärendet  
Stadsledningskontoret föreslår ytterligare två ledamöter till Göteborgs Stads trygghetsråd 
i enlighet med kommunfullmäktiges beslut 2020-05-14, § 24 samt 2020-09-10, § 17. 
Ärendet är en komplettering till beslut i kommunstyrelsen 2020-09-30, § 805. 

Beskrivning av ärendet 
Bakgrund 
Kommunfullmäktige gav i 2020 års budget kommunstyrelsen i uppdrag att inrätta ett 
trygghetsråd. Kommunfullmäktige beslutade 2020-05-14, § 24, om reglemente och 
inriktning för Göteborgs Stads trygghetsråd och 2020-09-10, § 17, beslutades att rådet ska 
bestå av 14 ledamöter, inklusive kommunstyrelsens presidium samt två ersättare som 
utses av presidiet.  

Syftet med Göteborgs Stads trygghetsråd är att vara kommunstyrelsens samrådsorgan 
med relevanta aktörer inom det trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbetet. Rådet 
ska vara ett forum för ömsesidigt lärande och syftar till att stärka det politiska ansvaret i 
dessa frågor på strategisk nivå. Rådet ska inte behandla ärenden som avser enskild person 
eller operativa frågor. 

I kommunfullmäktiges beslut 2020-05-14, § 24, framgår vilka myndigheter som ska 
representeras i rådet och på vilket sätt företrädare från civilsamhället ska nomineras. 
Enligt reglementet för Göteborgs Stads trygghetsråd är det de deltagande 
organisationerna som nominerar ledamöter till stadsledningskontoret för beredning inför 
kommunstyrelsebeslut. Stadsledningskontoret har fört en dialog med parterna för att 
säkerställa att representationen i rådet överensstämmer med rådets syfte och uppdrag 
enligt inriktning och reglemente. 

Kommunstyrelsen beslutade 2020-09-30, § 805, om ledamöter för stadens trygghetsråd. 
Där beslutades att ledamöterna från civilsamhällets organisationer ska företrädas av 
representanter för dels medlemsvårdande intressen samt för organisationer som företräder 
kvinnor/tjejer. Vid behandlingen av ärendet var processen för dessa två av civilsamhällets 
representanter ännu inte slutförd.  

Stadsledningskontorets bedömning 
Stadsledningskontorets bedömning är att de två ytterligare representanterna från 
civilsamhället motsvarar kraven på representativitet och urval som ställs i reglementet för 
Göteborgs Stads trygghetsråd. De nominerade personerna har breda uppdrag och 
omfattande mandat inom de perspektiv de företräder. Genom samverkan med övriga av 
kommunstyrelsens råd, samt ungdomsfullmäktige och studentforum, bedömer 
stadsledningskontoret att rådet har förutsättningar för att få med dessa målgruppers 
perspektiv och erfarenheter i arbetet. 

 

 

Jonas Kinnander  Eva Hessman 

Direktör Ärende och utredning  Stadsdirektör  
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Inrättande av Göteborgs Stads trygghetsråd 
§ 24, 0321/20 

Beslut 
Enligt kommunstyrelsens förslag: 

1. Göteborgs Stads trygghetsråd inrättas i enlighet med vad som framgår av 
stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.  

2. Reglemente för Göteborgs Stads trygghetsråd, i enlighet med bilaga 1 till 
stadsledningskontoret tjänsteutlåtande, fastställs.  

3. Reglementet gäller från och med att kommunfullmäktige antagit reglementet och 
tillsvidare.  

4. Kommunstyrelsens uppdrag givet i budget 2020 om att inrätta ett trygghetsråd 
förklaras fullgjort. 

Handling 
2020 nr 99. 

Yrkanden 
Kristina Bergman Alme (L), Jörgen Fogelklou (SD) och Axel Josefson (M) yrkar bifall 
till kommunstyrelsens förslag. 

Marina Johansson (S) och Jessica Blixt (D) yrkar bifall till förslaget från S och D i 
kommunstyrelsen. 

Daniel Bernmar (V), Stina Svensson (FI) och Lars-Olof Karlsson (MP) yrkar att ärendet 
ska återremitteras till kommunstyrelsen i enlighet med yrkandet från V och MP i 
kommunstyrelsen. 

Propositionsordning  
Ordföranden ställer först propositioner på dels ärendets återremiss och dels ärendets 
avgörande idag och finner att kommunfullmäktige beslutat avgöra ärendet vid dagens 
sammanträde. 

Ordföranden ställer härefter propositioner på kommunstyrelsens förslag och yrkandet från 
Marina Johansson och Jessica Blixt och finner att kommunstyrelsens förslag bifallits. 

Reservationer 
Ledamöterna från S reserverar sig mot beslutet till förmån för det egna yrkandet. 

Ledamöterna från D reserverar sig mot beslutet till förmån för det egna yrkandet. 

Ledamöterna från V reserverar sig mot beslutet till förmån för det egna yrkandet. 

Kommunfullmäktige 
 

  

Utdrag ur Protokoll 
Sammanträdesdatum: 2020-05-14 



 

 

Kommunfullmäktige 
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Ledamöterna från MP reserverar sig mot beslutet till förmån för det egna yrkandet. 

Ledamöterna från FI reserverar sig mot beslutet till förmån för det egna yrkandet. 

Protokollsutdrag skickas till 
Styrande dokument 

 

Dag för justering 
2020-05-20 

 

Vid protokollet 

 

Sekreterare 
Lina Isaksson  

 

 

Ordförande 
Anneli Rhedin 

 

 

Justerande 
Pär Gustafsson  

 

Justerande 
Håkan Eriksson 

 



 

Göteborgs Stad Kommunfullmäktige, protokollsutdrag 1 (2) 
  

   

Sammansättning av Göteborgs Stads 
trygghetsråd 
§ 17, 0321/20  

Beslut 
Enligt kommunstyrelsens förslag: 

1. Kommunstyrelsen får i uppdrag att justera § 4 i förslaget till reglemente enligt 
följande: Den inledande meningen ”Rådet består av 13 ledamöter.” ändras till ”Rådet 
består av 14 ledamöter och 2 ersättare.”. Under beskrivningen av rådets 
sammansättning ändras meningen ”Kommunstyrelsens presidium” till 
”Kommunstyrelsens presidium samt 2 ersättare som utses av presidiet”.  Meningen 
”2 ledamöter från civilsamhällets organisationer” ändras till ”3 ledamöter från 
civilsamhällets organisationer varav minst 1 ledamot företräder en organisation med 
huvudsakligt fokus på kvinnor och/eller tjejer”.  

2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att justera § 4 i förslaget till reglemente med följande 
tillägg: ”Ledamöter utsedda av kommunstyrelsen har rätt att ta med en politisk 
sekreterare till rådets möten.”   

3. Kommunstyrelsen får i uppdrag att justera § 5 i förslaget till reglemente enligt 
följande: Meningen ”Protokoll från rådets sammanträden ska sändas till samtliga 
ledamöter samt, efter rådets beslut, till de myndigheter och organisationer som berörs 
av innehållet” ändras till ”Protokoll från rådets sammanträden ska sändas till samtliga 
ledamöter och ersättare samt, efter rådets beslut, till de myndigheter och 
organisationer som berörs av innehållet.” 

Handling 
2020 nr 170. 

Yrkanden 
Daniel Bernmar (V), Stina Svensson (FI), Karin Pleijel (MP) och Axel Josefson (M) 
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Jörgen Fogelklou (SD) yrkar bifall till förslaget från SD i kommunstyrelsen och avslag på 
kommunstyrelsens förslag. 

Roshan Yigit (S) och Martin Wannholt (D) yrkar bifall till förslaget från S och D i 
kommunstyrelsen. 

Propositionsordning  
Ordföranden ställer propositioner på yrkandena och finner att kommunstyrelsens förslag 
bifallits. 

Kommunfullmäktige 
 

  

Utdrag ur Protokoll 
Sammanträdesdatum: 2020-09-10 



 

 

[Kommunfullmäktige] 
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Reservationer 
Ledamöterna från S reserverar sig mot beslutet. 

Ledamöterna från SD reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande 

Protokollsutdrag skickas till 
Kommunstyrelsen 

 

Dag för justering 
2020-09-24 

 

Vid protokollet 

 

Sekreterare 
Christina Hofmann 

 

 

Ordförande 
Anneli Rhedin 

 

 

  

Justerande 
Pär Gustafsson  

 

Justerande 
Håkan Eriksson 
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Utseende av ledamöter och ersättare till 
Göteborgs Stads trygghetsråd  
§ 805, 0321/20 

Beslut 
Till ledamöter respektive ersättare i Göteborgs Stads trygghetsråd för tiden till och med  
den 31 december 2022 utses: 

Axel Josefson (M), ledamot 
Helene Odenjung (L), ledamot 
Daniel Bernmar (V), ledamot 
Emmyly Bönfors (C), ersättare 
Stina Svensson (FI), ersättare 
Lena Malm, ledamot, länsstyrelsen 
Erik Nord, ledamot, Polismyndigheten 
Peter Fredriksson, ledamot, Försvarsmakten 
Charlotta Thodelius, ledamot, Akademin 
Christel Backman, ledamot, Akademin 
Lisa Jensäter, ledamot, Näringslivsgruppen 
Rudolf Antoni, ledamot, Näringslivsgruppen 
Åsa Vilu, ledamot, civilsamhället 

Handlingar 
Stadsledningskontorets tjänsteutlåtande den 4 september 2020. 
Yttrande från S och D den 30 september 2020. 

Protokollsanteckningar 
Blerta Hoti (S), Jonas Attenius (S) och tjänstgörande ersättaren Viktoria Tryggvadottir 
Rolka (S) deltar inte i beslutet. 

Martin Wannholt (D) och Jessica Blixt (D) deltar inte i beslutet. 

Jörgen Fogelklou (SD) deltar inte i beslutet. 

Representanterna från S och D antecknar som yttrande en skrivelse från 
den 30 september 2020. 

Protokollsutdrag skickas till 
Göteborgs Stads trygghetsråd / stadsledningskontoret 
Valberedningen 
De valda 

Kommunstyrelsen 
 

  

Utdrag ur Protokoll 
Sammanträdesdatum: 2020-09-30 



 

 

Kommunstyrelsen 
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Dag för justering 
2020-10-04 

 

Vid protokollet 

 

Sekreterare 
Mathias Sköld 

 

 

Ordförande 
Axel Josefson 

 

Justerande 
Daniel Bernmar 
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